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ANUNŢURI

Luni
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
Duminică

- ora 18 Şedinţă de comitet
- ora 18 Repetiţie de cor
- ora 18 Serviciu de închinare
- ora 17 Clubul Awana
- ora 17 Întâlnirea de tineret
- ora 9.30 Pregătire pentru botez
- ora 10 şi 17 Servicii de închinare
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Dacă...

u o blană pe măsură îmbrăcată cu grijă şi aranjată meticulos, lupul poate arăta aidoma unei oi.
Dacă se străduieşte puţin, ar putea
chiar să behăie, punând eventualele disonanţe pe seama unei răceli zdravene.
Puţin mai greu îi este cu iarba, pe care se preface vicleneşte că o digeră îndelung pentru ca apoi să o scuipe scârbit.
Ghearele, neobişnuite la oaie, a învăţat să le ascundă cu grijă, scoţându-le
doar când este la ananghie. Ca să nu i se
vadă colţii, deschide gura destul de
rar, încercând să mimeze Continuare pag. 2

ŞTIRI CREŞTINE

Conferinţa Bisericilor
Baptiste Române din
Europa
Conferinţa Bisericilor Baptiste Române din Europa, organizată de Uniunea Baptistă din România, are loc la
Krems între 22-24 octombrie 2010. La
conferinţă şi-au anunţat participarea în
jur 100 de persoane din 30 de biserici şi
9 ţări. La aceştia se vor adăuga credincioşii din Austria şi reprezentanţii Asociaţiei Baptiste Române din America şi
Canada.
Puteţi urmări live programul pe internet la adresa: www.baptisten-krems.at.
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Observându-l mai îndeaproape,
acestea şi-au dat seama cu uşurinţă că oaia pe care ei o crezuseră mai răzleaţă şi puţin mai rebelă din fire era de fapt lup.
Trezite la realitate, oile vigilente
au început să-i pândească fiecare mişcare vicleană, pregătind clipa în care
să-l demaşte.
Încolţit din partea cui nu se aştepta,
pentru prima dată lupului a început să-i
fie frică.
Şi-a dat seama că este deconspirat şi
că nu va mai putea să-şi continue viaţa
mascat cu blana de oaie.
A plecat pe furiş, aşa cum venise, lupeşte, fără să-l ştie nimeni, căutându-şi
urlând haita şi înţelegând că lupul chiar
îmbrăcat în haină de oaie nu are nici un
viitor printre oi.
De-atunci încoace oile şi-au propus să
fie veghetoare şi mai atente la ceea ce se
poate ascunde sub blana fiecărei oi mai
ciudate iar pentru ca siguranţa lor să fie
deplină au promis că vor umbla cât mai
aproape de Păstor.

Continuare din pag. 1

mai tot timpul un zâmbet fals.
Ochii reci, pătrunzători, privind mereu fix, l-ar putea trăda cu uşurinţă, de aceea când este printre oi a învăţat să-şi
ţină privirea în jos.
Trăind mai mult timp printre oi, dotat nativ să se descurce în orice împrejurare, lupul a deprins cu uşurinţă comportamentul de oaie.
În acest fel, după un anumit timp
chiar şi cei care se lăudau că sunt cunoscători puteau să jure că lupul este oaie
neaoşă.
Singurul care ştia adevărul era lupul
însuşi. De fapt el chiar ura să fie oaie însă
interesele meschine vremelnice îl obligau
să trăiască un timp aciuit pe lângă stână,
departe de fraţii săi lupi la care le ducea
tot timpul dorul.
Din fericire pentru turma de oi, tertipurile viclene ale lupului n-au ţinut decât
până la o vreme, deoarece oile au început
să intre la bănuială observând viaţa dublă
a „oii” care se comporta pe zi ce trece tot
mai ciudat şi altfel decât celelalte oi.

Mesajul dragostei
este uşor perceput
Mark Twain, în una din cărţile sale, a
scris:

„Exprimarea bunătăţii este un
mesaj pe care surzii pot să-l audă
iar orbii pot să-l citească!”
El avea dreptate cînd a făcut această
mărturisire, pentru că toţi pot percepe
limbajul dragostei.
Dragostea se poate exprima în orice
dialect şi poate fi înţeleasă indiferent de
naţionalitate sau poziţie socială. Bunătatea
este recunoscută de bogat şi sărac, tînăr şi
bătrîn, bărbat sau femeie. Mesajul bunătăţii este universal, pentru că el nu se adresează intelectului, ci inimii.

Dacă...

(fragment)

Dacă răbdarea ta nu se tulbură, când cei din jurul tău
Te-nvinovăţesc, fără ca tu să fi fost cel vinovat.
Dacă te poţi bine stăpânii şi nu te-ndeamnă la rău,
Atunci toleranţa şi pacea poţi spune, c-ai învăţat.
Dacă suferinţa nu te determină să-ţi pierzi capul
Şi-ţi măreşte credinţa, într-atât cât să poţi suporta
Orice minciună, ce trosneşte de sare capacul,
Punându-ţi la încercare toată reziştenţa ta,
Atunci răzbunarea în tine nu-şi găseşte substanţă
Şi tu celor ce te hulesc, le vei vorbi cu iubirea,
Ce ţine dezastrul la distanţă, în ultimă instanţă
Prin Harul care sădeşte în inimă mântuirea.
Dacă nu te prinde robia viselor necugetate,
Dacă gândirea ta ţi-aduce visul, ce are cerul ţel,
Vei învăţa să trăieşti în a dreptăţii libertate,
Răstălmăcirile oamenilor nu te vor prinde de fel.
Dacă vei şti suporta într-atât, încât să mulţumeşti,
Când valul suferinţelor vor trece peste tine,
Pentru toate durerile ce-n lacrimi grele le trăieşti,
Atunci în viaţa ta se-nmulţesc eternele rubine:
„…Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, facerea de bine şi credincioşia…”
Credinţa neprefăcută găseşte prin Isus valoare,
Şi dragostea îţi asigură în veşnicie moşia.
De poţi alunga de departe toţi norii disperării,
Când minciuna prefăcutului în tine a muşcat,
De parcă totul se clatină, ajungi supus ruinării,
De viclenia bârfitorului, cu noroi împroşcat.
Şi dacă nu scoţi din tine un cuvânt de durere,
Atunci bobocii iubirii deschid petalele-n tine,
Din comorile eterne pentru a cerului avere.
Prin forţa neprihănirii ce-n credinţă te ţine,
De poţi să asculţi în tăcere, în orice fel de moment,
Orice răstălmăcire a vorbelor spuse de tine,
De poţi la orice bajocură, să fii ca şi absent
Şi din iubire să răsplăteşti orice rău cu bine.
Autor: Viorica Dan
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